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Piyasa Gündemi

Son dönemdeki olumlu gelişmelerin ardından Astrazeneca ve
Oxford aşısının da %70 oranında etkili olduğu açıklandı. Son
dönemde aşı kaynaklı olumlu gelişmeler yaşanırken, vaka
sayılarında devam eden artış aşağı yönlü risk unsuru olarak
izleniyor. Ayrıca Trump’ın Biden yönetimine geçiş sürecinin önünü
açması da piyasalarda olumlu algılanıyor. Yurt içinde ise siyasi ve
ekonomik gelişmeler yakından takip edilmeye devam ediliyor. 

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler  
     
•    10:00 Türkiye – Reel Kesim Güveni Önem: Orta
•    10:00 Türkiye – Kapasite Kullanım Oranı Önem: Orta

Türkiye
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ile Adalet Bakanı Abdülhamit
Gül, yargı alanında atılması gereken adımları görüşmek üzere bir
araya geldi. Bakan Elvan, sosyal medya hesabından duyurdu.
Elvan, İş dünyası ve STK’lar ile yapılacak toplantılar öncesinde bir
değerlendirme yaptıklarını belirterek, “Önümüzdeki günlerde iş
dünyasının görüşlerini de alıp adımlarımızı hızla atacağız” diye
konuştu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcısı
Oğuzhan Özbaş, bankanın önceki dönemdeki fonlamasının
gereksiz derecede karmaşık olduğunu belirtti. Bugün kasım ayına
ait reel sektör güven endeksi ve kapasite kullanım oranının
açıklanması bekleniyor.

Euro Bölgesi
Avrupa'da vaka sayılarındaki artış neticesinde kısıtlamaların
sıkılaştırılması ekonomi üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor.
Euro Bölgesi'nde imalat PMI kasım ayında 53,6 olurken, hizmet
PMI endeksi beklentilerin altında kalarak 41,3 seviyesinde
açıklandı. Almanya'da imalat PMI rakamı kasım ayında 57,9
olurken, ekim ayında bu rakam 58.2 olmuştu. Açıklanan rakam ile
birlikte öncü imalat PMI verisi 2 ayın en düşük seviyesinde
gerçekleşti. Hizmet PMI ise 6 ayın en zayıf seviyesi olan 46.2’ye
geriledi. Böylece mayıs ayından bu yana en kötü performansını
sergiledi. İmalat tarafında siparişler iyileşmeye işaret ederken,
ihracatın yükselmesi büyümeyi destekledi. Ancak hizmet
cephesinde tam tersi bir tablo gözlemlendi. İngiltere'nin Avrupa
Birliği'nden ayrılmasıyla ilgili müzakerelerde zaman daralırken
Avrupa Birliği cephesinden uyarı geldi. Avrupa Birliği Brexit
Müzakerecisi Michel Barnier Brexit ile ilgili olarak Avrupa Birliği ve
İngiltere arasındaki temel görüş ayrılıklarının devam ettiğini söyledi.
Barnier anlaşmanın gerçekleşmesi için çok çalıştıklarını söyledi.
Avrupa Parlamentosu 25 Aralık ila 31 Aralık tarihleri arasında bir
olağanüstü genel kurul toplantısı düzenleyerek, Avrupa Birliği'nden
(AB) ayrılan Birleşik Krallık ve birlik arasındaki olası ticaret
anlaşmasını görüşecek.

ABD
ABD Merkez Bankası, yeni tip koronavirüs salgınının ekonomik
etkilerine karşı uygulamaya koyulan kredi programları kapsamında
kullanılmayan fonları ABD Hazine Bakanlığının talebi üzerine iade
edeceğini bildirdi. ABD Başkanı Donald Trump'ın 'Amerika'da üret'
sloganıyla hayata geçirmek istediği politikaları, görev döneminin
sonunda somut bir karşılık buldu. Tayvanlı elektronik şirketi
Foxconn, Google sunucular için üretimi ABD Wisconsin'deki
fabrikasında yapmayı planlıyor. ABD’de öncü hizmet PMI endeksi
57,7 seviyesinde açıklanarak beklentilerin üzerinde açıklanırken,
üretim PMI endeksi 56,7 seviyesinde açıklanarak toparlanmaya
devam etti. 

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 7.9355 0.61 3.03 33.39
EURTRY 9.4117 0.79 3.01 41.03
EURUSD 1.1856 0.15 -0.08 5.69
GBPUSD 1.3339 0.16 0.65 0.70
USDJPY 104.37 -0.18 0.17 -3.95

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 8.6900 32.25 24.63 237.80
Dolar Endeksi 92.3840 -12.10 -3.20 -400.50
REK 60.6600 - - -1,562.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 3,602.25 0.73 -0.12 11.49
DAX Yakın Vade 13,243.50 0.61 0.91 -0.02
Dow Jones Yakın
Vade 29,798.00 0.85 0.26 4.53

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,829.66 -0.35 -2.74 20.54
Gram Altın 466.96 0.29 0.21 60.83
WTI 43.63 1.56 4.83 -28.68
BRENT 46.58 1.69 5.87 -30.27
Bakır 3.28 1.10 3.22 17.68

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 14.2700 39.00 28.00 249.00
Türkiye 10 Yıllık 12.1200 27.00 -28.00 -9.00
ABD 10 Yıllık 0.8620 0.70 -1.00 -105.70
ABD 2 Yıllık 0.1660 0.00 -0.90 -140.50
Almanya 10 Yıllık -0.5800 1.20 -3.40 -39.20
Almanya 2 Yıllık -0.7550 0.10 -2.70 -13.80

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 15.3548 -0.44 -0.31 9.63
USDIDR 14,195.00 -0.04 0.82 2.23
USDTRY 7.9355 0.61 3.03 33.39
USDRUB 75.9374 -0.29 -0.46 22.32
USDBRL 5.4400 0.11 2.17 35.33
USDCNY 6.5853 -0.01 0.44 -5.43
USDMXN 20.0657 -0.50 -0.98 6.12
USDCZK 22.1762 -0.21 -0.67 -2.17
USDHUF 304.2000 -0.23 -0.13 3.13
USDPLN 3.7701 -0.21 -0.35 -0.62
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Euro/Dolar

Euro Bölgesi’nde imalat PMI kasım ayında 53,6 olurken, hizmet
PMI endeksi beklentilerin altında kalarak 41,3 seviyesinde
açıklandı. Avrupa'da vaka sayılarındaki sert artış sonrası
kısıtlamaların sıkılaştırılması ekonomi üzerinde baskı oluşturmaya
devam etti.  ABD’de ise hizmet PMI endeksi 57,7 seviyesinde
gelerek beklentilerin üzerinde açıklanırken, üretim PMI endeksi
56,7 ile toparlanmaya devam etti. Aşıya ilişkin haber akışı küresel
piyasalarda risk iştahının toparlanmasında etkili olurken, euro
dolara karşı değer kazanmaya devam ederek iki haftanın zirvesi
olan 1,1905 seviyesini test etti. Bu seviyede kar satışlarının etkili
olduğu paritede bu sabahki toparlanmalarda  1,1868 - 1,1882 –
1,1905 direnç, 1,1826 - 1,1800 – 1,1785 destek seviyeleridir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.1886

  1.1872  

 1.1864   

1.1856    

 1.1842   

  1.1828  

   1.1820

GBP/USD

İngiltere’de hizmet PMI daralmayı sürdürürken, imalat PMI
beklentileri aşarak 55,2 seviyesinde açıklandı. Avrupa Birliği Brexit
Müzakerecisi Michel Barnier Brexit ile ilgili olarak Avrupa Birliği ve
İngiltere arasındaki temel görüş ayrılıklarının devam ettiğini söyledi.
Diğer yandan İngiltere ve Kanada ticari ilişkilerine AB esaslarına
göre devam etme konusunda prensipte anlaştığı belirtildi. ABD’de
hizmet PMI endeksi 57,7 seviyesinde gelerek beklentilerin üzerinde
açıklanırken, üretim PMI endeksi 56,7 ile toparlanmaya devam etti.
Geri çekilmenin yaşandığı paritede bugün toparlanma çabası
kaydedilmektedir. Paritede 1,3318 seviyesinin üzerinde 1,3356 –
1,3376 ve 1,3398 direnç seviyeleri olarak öne çıkmaktadır. Geri
çekilmelerde ise 1,3318 – 1,3300 ve 1,3280 izlenecek destek
seviyeleridir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.3381

  1.3363  

 1.3351   

1.3339    

 1.3320   

  1.3302  

   1.3290

???????
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USD/TRY

Ekonomi yönetimindeki değişimler, TCMB’ye yönelik artan güven
ortamı ve ekonomide yeni döneme ilişkin verilen güçlü mesajların
etkisiyle 9 Kasım haftasından itibaren Türk Lirası’nda güçlü
yükselişler yaşandı. Geçen hafta cuma günü kur cephesinde tepki
hareketleri gözlenirken, dün itibariyle kurlarda yaşanan sert
yükselişler dikkat çekti. Dolar/TL kuru dün 7,6424 ve 7,9559
seviyeleri arasında yukarı yönlü hareket ederek günü yükselişle
7,8872 seviyesinden tamamladı. Küresel dolar endeksi günü hafif
alıcılı bir kapanışla 92,50 seviyesinden tamamladı. Bugün yurt
içinde reel kesim güveni ile kapasite kullanım oranı açıklanacaktır.
Bu sabah 08:40 itibariyle küresel dolar endeksi
92,40’lı seviyelerden, Dolar/TL kuru ise 7,90 seviyelerine yakın
işlem görüyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   8.0509

  8.0011  

 7.9683   

7.9355    

 7.8857   

  7.8358  

   7.8030

EUR/TRY

Küresel piyasalarda öncü nitelikte olan kasım ayına ait imalat ve
hizmet PMI endeksleri takip edildi. Euro Bölgesi’nde imalat PMI
kasım ayında 53,6 olurken, hizmet PMI endeksi beklentilerin
altında kalarak 41,3 seviyesinde açıklandı. Almanya'da imalat PMI
rakamı kasım ayında 57,9 olurken, hizmet PMI 6 ayın en zayıf
seviyesi olan 46,2’ye geriledi. Almanya’da imalat tarafında
siparişler iyileşmeye işaret ederken, ihracatın yükselmesi büyümeyi
destekledi. Ancak hizmet cephesinde tam tersi bir tablo
gözlemlendi. Yurt içinde açıklanan önemli veri akışı bulunmazken,
küresel piyasalarda aşıya ilişkin haber akışı risk iştahını
desteklemeye devam etti. Toparlanan risk iştahı ile TL varlıklarda
sınırlı değer kaybı yaşandı. Bu sabah ise parite 9,3614
seviyesinden fiyatlanıyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   9.5520

  9.4897  

 9.4507   

9.4117    

 9.3494   

  9.2872  

   9.2481
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XAU/USD

Ons altın haftanın ilk işlem günü 1830 ve 1876 seviyeleri arasında
dalgalanarak 1838 seviyesinden kapanış gerçekleştirdi. Küresel
piyasalarda dün kasım ayına ait öncü PMI rakamları takip edildi.
ABD’de hizmet PMI endeksi 57,7 seviyesinde gelerek beklentilerin
üzerinde açıklanırken, üretim PMI endeksi 56,7 ile toparlanmaya
devam etti. Vaka sayılarındaki sert artış ve buna karşı alınan
kısıtlamalar risk unsuru olarak izlenmeye devam ederken, ABD'de
koronavirüs aşısının uygulanmasına 11 Aralık tarihinde
başlanabileceğine ilişkin haber akışı risk iştahını destekledi. Risk
iştahındaki toparlanma ile geri çekilmenin kaydedildiği ons altında
1820 – 1,1805 ve 1795 destek seviyeleri olarak izlenmektedir.
Toparlanmalarda ise 1843 – 1862 ve 1885 direnç noktalarıdır.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1,856.14

  1,847.54  

 1,838.57   

1,829.59    

 1,821.00   

  1,812.40  

   1,803.43

DAX Yakın Vade

Aşı kaynaklı olumlu gelişmeler risk iştahını desteklerken, vaka
sayılarındaki artış ve salgın kaynaklı endişeler aşağı yönlü risk
oluşturmaya devam ediyor. Euro Bölgesi’nde açıklanan öncü imalat
PMI rakamı beklentilerin bir miktar üzerinde 53,6 olarak, hizmet
PMI ise beklentilerin altında 41,3 olarak açıkladı. Salgın endişeleri
hizmet sektörünü baskılıyor. Avrupa borsaları dalgalı bir seyir
izleyerek günü yataya yakın kapanışlarla tamamlarken, DAX vadeli
kontratı ise günü %0,30’luk yükselişle 13.163 seviyesinden kapattı.
Bu sabah alımların etkili olduğu DAX vadelisinde yukarı yönlü
hareketlerde 13.291 - 13.353 ve 13.461 seviyeleri direnç olarak
takip edilebilir. Geri çekilmelerde ise 13.140 – 13.000 ve 12.921
seviyeleri destek konumundadır. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   13,330.50

  13,298.50  

 13,271.00   

13,243.50    

 13,211.50   

  13,179.50  

   13,152.00
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Dow Jones Yakın Vade

Aşı kaynaklı olumlu gelişmeler risk iştahını desteklerken vaka
sayılarındaki artışın yakın dönemde yeni kısıtlamalar
gelebileceğine yönelik endişeler bu iyimserlikleri sınırlıyor. Diğer
taraftan Trump’ın Biden yönetimine geçiş sürecinin önünü açtığına
ilişkin haber piyasaları destekleyen bir gelişme olarak karşımıza
çıkıyor. Dün %1.12’lük yükselişle 29.591 seviyesinden kapanan
Dow Jones endeksinin vadelileri bu sabah 09:00 itibari ile %1’e
yaklaşan yükselişle 29.800’ün hemen üzerinde işlem görüyor.
Sözleşmede 29.831 üzerinde 29.864 – 29.900 ve 29.994
izleyeceğimiz dirençler olacak. Aşağıda ise 29.764 ara destek
noktası iken altında 29.665 takip edeceğimiz ana destek olacak.

Günlük Pivot Seviyeleri
   30,191.00

  30,014.00  

 29,906.00   

29,798.00    

 29,621.00   

  29,444.00  

   29,336.00

S&P 500 Yakın Vade

Aşı kaynaklı olumlu gelişmeler risk iştahını desteklerken vaka
sayılarındaki artışın yakın dönemde yeni kısıtlamalar
gelebileceğine yönelik endişeler bu iyimserlikleri sınırlıyor. Diğer
taraftan Trump’ın Biden yönetimine geçiş sürecinin önünü açtığına
ilişkin haber piyasaları destekleyen gelişme oldu. S&P 500 Endeksi
dün %0,56 yükselişle günü tamamlarken bu sabah vadeli
piyasalarda %0.80’e yakın yükselişle 3.600’ün hemen üzerindeki
işlemler devam ediyor. Gün içinde 3.606’nın üzerinde 3.620 ve
3.630 önemli dirençler konumunda olacak. Aşağıda ise 3.598 ara
destek konumunda iken buranın altında 3.592 ve 3584
izleyeceğimiz önemli destek noktaları konumunda bulunuyor. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   3,644.50

  3,625.25  

 3,613.75   

3,602.25    

 3,583.00   

  3,563.75  

   3,552.25
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Brent Petrol

Pfizer ile Moderna'nın yakaladığı başarının ardından Astrazeneca
ve Oxford aşısının %70 oranında etkili olduğu açıklanırken, aşı
kaynaklı iyimser hava korunuyor. Son dönemde aşı cephesindeki
olumlu gelişmeler petrol fiyatlarını desteklerken, salgın kaynaklı
endişeler risk oluşturmaya devam ediyor. Vaka sayılarındaki artış
ve tedbirlerdeki sıkılaşmanın ekonomilerde bozulmayı gündeme
getirmesi, petrol fiyatlarında satış baskısını artırabilecektir. Dün
günü yükselişler tamamlayan ve bu sabah da yukarı yönlü seyrinin
sürdürerek 46,50$’lı seviyelerden fiyatlanan brent petrolde, yukarı
yönlü hareketlerde 47,35$ -  48,0x0$ ve 48,85$ seviyeleri direnç
olarak takip edilebilir. Tekrar satışların yaşanması durumunda
46,00$ - 45,00$ ve 200 günlük üssel ortalama (44,02$) destek
olarak izlenebilir. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   47.72

  47.16  

 46.87   

46.58    

 46.02   

  45.46  

   45.18

USD/JPY

ABD’de hizmet PMI endeksi 57,7 seviyesinde gelerek beklentilerin
üzerinde açıklanırken, üretim PMI endeksi 56,7 ile toparlanmaya
devam etti. ABD Merkez Bankası, yeni tip koronavirüs salgınının
ekonomik etkilerine karşı uygulamaya koyulan kredi programları
kapsamında kullanılmayan fonları ABD Hazine Bakanlığının talebi
üzerine iade edeceğini bildirdi. Küresel piyadalarda artan vaka
sayıları risk unsuru olarak öne çıkarken, aşıya ilişkin haber akışı
risk iştahını destekliyor. ABD'de koronavirüs aşısının
uygulanmasına 11 Aralık tarihinde başlanabileceğine ilişkin haber
akışı paritede toparlanmanın yaşanmasında etkili oldu. Yükselişin
kaydedildiği paritede 104,78 – 105,05 ve 105,34 seviyeleri direnç,
104,25 – 104,00 ve 103,66 izlenecek desteklerdir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   104.88

  104.76  

 104.57   

104.37    

 104.26   

  104.14  

   103.95
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Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. - Yatırım Danışmanlığı Birimi

Ünvan : Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. – Gedik Foreks

Adres : Altayçeşme Mah. Çamlı Sok. Ofis Park Maltepe No:21/4 Kat:10-11-12 Maltepe/İstanbul/Türkiye

Tel :(0216) 453 0120

E-Posta : gedikforex@gedik.com

 

* Gedik Yatırım Foreks Bülteni, Genel Yatırım Tavsiyesi Kapsamında Yatırım Danışmanlığı Birimi Tarafından Hazırlanmaktadır.

YASAL UYARI

"Burada yer alan bilgiler Gedik Yatırım tarafından bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Yatırım sinyal, bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar
ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan sinyal, yorum ve tavsiyeler,
herhangi bir yatırım aracının alım satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir ve sadece burada yer alan bilgilere ve sinyallere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun
sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan sinyaller, fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez; içerik, haber
verilmeksizin değiştirilebilir. Tüm sinyal ve veriler, Gedik Yatırım tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu sinyal ve
kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan ve zararlardan Gedik Yatırım sorumlu değildir."
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